Certyfikat
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Numer dokumentu:

P 218 21-1
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Jacentowska Piwniczka Anna Bojek
Jacentów 3
27-580 Sadowie

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): przetwórca
Grupy produktów/działalność:
Produkty przetworzone:

„ketchup” cukiniowy
aronia (suszona)
barszcz ukraiński
bazylia suszona
buraczki gotowane
cukinia chrupiąca
cukinia deserowa
cukinia konserwowa
cukinia ognista
cukinia z curry
cukiniowe spaghetti
cząber suszony
czekodżem rabarbarowy z miętą
czereśnia w imbirze
dynia suszona
dźem śliwkowy
dźem truskawkowo-rabarbarowy
dżem borówkowy
dżem borówkowy słodzony ksylitolem
dżem brzoskwiniowy
dżem brzoskwiniowy słodzony ksylitolem
dżem czereśniowy
dżem czereśniowy słodzony ksylitolem
dżem dyniowo-jabłkowy z pigwą
dżem jabłkowo-aroniowy
dżem jabłuszko
dżem malinowy
dżem malinowy z aronią
dżem mirabelkowy
dżem morelowy
dżem morelowy słodzony ksylitolem
dżem morelowy z czarną porzeczką
dżem pigwowy
dżem rabarbarowy z nutką mięty
dżem truskawkowy
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dżem truskawkowy słodzony ksylitolem
dżem wiśniowy
dżem wiśniowy słodzony ksylitolem
dżem z czarnej porzeczki
dżem z czarnej porzeczki słodzony ksylitolem
dżem z renklody
egzotyczna dyniówka
EkoSmaczek
EkoSuszek
fasolka w sosie pomidorowym
fasolkowe leczo
gruszki suszone
jabłka suszone
kartoflanka z bazylią
ketchup
kompot rabarbarowy
kompot truskawkowy
kompot z mirabelek
kompot z renklody
kompot z winogron
kompot ze śliwek
krupnik
lubczyk suszony
majeranek suszony
melisa suszona
mieszanka wigilijna
mizeria
mizeria z cukinii
mizeria z cukinii z marchewką
mizeria z marchewką
mizeria z papryką
mizeria z pietruszką
morele suszone
nektar malinowy
nektar truskawkowy
nektar wiśniowy

określone jako:

produkcja ekologiczna
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ogórek chrupiący
ogórek ognisty
ogórek po grecku
ogórek smażony
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
ogórki z curry
oregano suszone
orzechy włoskie
papryka konserwowa
papryka konserwowa na ostro
papryka z curry
patison chrupiący
patison konserwowy
patison ognisty
patison z curry
pokrzywa konserwowa
pomidor z curry
pomidorowa kapuścianka
powidła śliwkowe
przecier ogórkowy
przecier pomidorowy
sałatka buraczkowa z papryką
sałatka wielowarzywna
sałatka z cukinii z curry
sałatka z curry
sałatka z czerwonej kapusty
sałatka z patisona
sałatka z patisona z curry
sałatka z zielonych pomidorów
seler marynowany
sok malinowy
sok pomidorowy
sok z aronii
sok z czarnej porzeczki
sok z lubczyku

ognisty przysmak
sok z owoców czarnego bzu bez cukru
sos cukiniowo-paprykowy
sos cukiniowy z curry
sos miechunkowy z pokrzywą
sos pomidorowy z ziołami
syrop z kwiatów czarnego bzu
syrop z kwiatów mniszka lekarskiego
szałwia suszona
szczaw konserwowy
śliwki suszone
śliwkowy ketchup
topinambur kiszony
topinambur konserwowy
topinambur z dynią
tymianek suszony
zakwas na barszcz
zielony pomidor
zielony pomidor z curry
zupa à la leczo
zupa cebulowa
zupa cebulowa z lubczykiem
zupa grochowa
zupa jarzynowa z brokułem
zupa jarzynowa z brukselką
zupa jarzynowa z cukinią
zupa jarzynowa z kalafiorem
zupa krem z brokułów
zupa krem z buraków
zupa krem z dyni
zupa krem z kapusty włoskiej
zupa krem z porów
zupa krem z selerów
zupa krem z topinamburu
zupa krem ziemniaczana
zupa pokrzywianka

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 19.11.2021

r. do 30.04.2023 r.

Data kontroli: 21.08.2021

r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
Data, miejsce: 30.12.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Teresa Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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